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5

Từ bằng 17 km ñến dưới 22 km

8.000

6

Từ bằng 22 km ñến dưới 27 km

9.000

7

Từ bằng 27 km ñến dưới 32 km

10.000

- Thời gian áp dụng mức giá trên từ ngày 01 tháng 5 năm 2011;
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình ðô thị thành phố Cần Thơ
căn cứ vào khung giá quy ñịnh theo cự ly xây dựng giá cước theo tuyến trình Sở Tài chính và
Sở Giao thông vận tải thống nhất bằng văn bản;
- Hành khách có nhu cầu ñăng ký vé tháng ñược giảm 20% so với giá cước của
tuyến ñăng ký. Riêng học sinh, sinh viên (có thẻ trong thời hạn sử dụng) ñược giảm 30%.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký; ñồng thời, hủy bỏ Quyết ñịnh số
2461/Qð-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
Cần Thơ về việc giá cước vận tải hành khách bằng xe buýt trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ và
các văn bản trái với Quyết ñịnh này.
Giao Giám ñốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan, cơ quan báo, ñài
thông báo công khai giá cước vận tải hành khách bằng xe buýt trên ñịa bàn thành phố
Cần Thơ.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính,
Giám ñốc Sở Giao thông vận tải, Giám ñốc Công ty Công trình ðô thị thành phố,
giám ñốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,
huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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